P.č.

Druh odpadu/
Vytriedenej zložky

Nádoba, miesto

Termín
a frekvencia
zberu

Patrí sem

1

Zmesový komunálny odpad

52 x ročne
každý utorok

zvyškový odpad z domácností po vytriedení

2

Objemný odpad

110 alebo 1100 l plechová
nádoba v každej
domácnosti, pri bytových
domoch
veľkoobjemové kontajnery
na obvyklých stanovištiach

2 x ročne
Jar, jeseň

komunálny odpad, ktorý sa nezmestí do bežnej
nádoby

3

Drobný stavebný odpad

Skládka kom. odpadu Bojná

celoročne

4

Biologicky rozložiteľné odpady zo
záhrad a parkov

celoročne

5

Biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad

kompostér v každej
domácnosti
Skládka kom. odpadu Bojná
kompostér v každej
domácnosti

drobný stavebný odpad je odpad z bežných
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu
konáre, odpad z rezu stromov, tráva, burina z
domácností

6

Papier

modrá 240 a 1100 l nádoba
na stanovištiach

celoročne, vývoz
neznečistený obalový papier, noviny, časopisy,
podľa potreby min. 1 letáky, kartónové obaly – treba poskladať tak,
x za 6 týždňov
aby zaberali čo najmenej miesta

7

Sklo

zelená 240 a 1100 l nádoba
na stanovištiach

celoročne, vývoz
podľa potreby min. 1
x za 6 týždňov

čisté sklenené obaly, tabuľové sklo, sklenené
črepy, nepatrí tam autosklo, sklo s drôtenou
výplňou ani keramika a porcelán !

8

Plasty

vrecia v každej domácnosti

12 x ročne
každú prvú stredu
v mesiaci

PET fľaše, obaly z čistiacich prostriedkov
a drogérie, plastové vrecia a tašky, čisté obaly
z potravín, tetrapaky a PET fľaše treba
postláčať, aby zaberali čo najmenej miesta

celoročne

kuchynský odpad z domácností

9

Kovy

červené vrecia v každej
domácnosti, ktorá sa
zapojila do systému

6 x ročne
prvý štvrtok
v mesiaci – každý
druhý mesiac
celoročne

čisté kovové obaly

10

Akumulátory

špeciálny kontajner
obecný úrad

11

Malé batérie

špeciálny kontajner
obecný úrad, zdravotné
stredisko, obchodný dom
zberné miesta : obecný
úrad, potraviny Horné
Mlyny, Malé Dvorany
50 l nádoba
základná škola

celoročne

použité malé prenosné batérie

12

Elektroodpad

2 x ročne
jar, jeseň

vyradené veľké a malé elektrozariadenia z
domácností

13

Jedlé oleje

celoročne

použité kuchynské oleje

14

Textil

Kontajner na šatstvo
Obecný úrad, obchod Horné
Mlyny, Malé Dvorany

celoročne

použité šatstvo, textílie, obuv, hračky

použité automobilové a ostatné veľké batérie

